HP Photosmart A646 kompakt fotoprinter

Print, tilpas og del dine fotos med denne brugervenlige kompakte printer – komplet med ekstra
stor HP TouchSmart-skærm. Print fotos i formatet 13 x 18 i fuld størrelse fra hukommelseskort, fra
din pc eller direkte fra mobiltelefoner, der understøtter Bluetooth®1.

HP Photosmart A646 kompakt fotoprinter er designet til alle, der ønsker frihed til at printe fotos i fuld størrelse fra en række
forskellige kilder. Printeren giver desuden mulighed for tilpasning med rammer, billedtekster med mere via den ekstra store
berøringsskærm.
Print, få vist og tilpas dine fotos ved hjælp af den ekstra store HP TouchSmart-skærm.
Med HP TouchSmart har du altid fotoprint i professionel kvalitet lige ved hånden. Få vist, rediger, tilpas og print dine fotos –
uden at du behøver at tilslutte printeren til en pc – ved hjælp af de intuitive knapper og den ekstra store berøringsskærm. Se,
hvor meget mere du kan gøre, når det er så nemt. Tilføj billedtekster ved hjælp af skærmtastaturet, eller tegn og skriv ovenpå
fotos ved hjælp af pennen. Har du lyst til at dele dine ferieminder med andre? Få vist dine fotos som et diasshow direkte på
ekstra store skærm.
Print på den måde, der er nemmest for dig – også direkte fra mobiltelefoner, der understøtter Bluetooth® 2.
Nyd friheden til at printe på den måde, der passer dig bedst – derhjemme, hjemme hos en ven eller ved
familiesammenkomster. Print fotos direkte fra mobiltelefoner, der understøtter Bluetooth®2, eller inviter andre til at printe fra
deres. Print uden en pc direkte fra et hukommelseskort, fra kameraer, der understøtter PictBridge, eller fra en USB-pen.
problemfri installation, når du vil tilslutte printeren til din stationære eller bærbare pc – HP Quick Install klarer automatisk for
installationen, så du ikke behøver at installere software fra en cd.
Du får mere ud af dine fotos med kreative effekter og print i 13 x 18 cm format.
Endnu bedre fotoprint med det omfattende bibliotek med kreative effekter og værktøjer. Vælg mellem mere end 300 kreative
elementer, rammer og clip-art, og print i den ønskede størrelse – helt op til 13 x 18 cm – med eller uden kant. Prøv de 30
forskellige værktøjer og effekter i HP Design Gallery, bla. fjernelse af grønne øjne på kæledyr, sepia print og retouchering
samt fremstilling af lykønskningskort og invitationer med trin for trin hjælp på skærmen.
1 Mobiltelefonen skal have en Bluetooth®-baseret funktion af typen “Send”, “Print” eller tilsvarende.
2 Mobiltelefonen skal have en Bluetooth®-baseret funktion af typen “Send”, “Print” eller tilsvarende.

Tekniske specifikationer
Printteknologi
Printhastighed

Kompatible operativsystemer
Mindste systemkrav

RAM
Printersprog
Anbefalet medievægt
Anbefalet medie
Mediestørrelser
Papirhåndtering
Mediehåndtering
Papirbakke
Mediehåndtering/output
Strømforsyningskrav
Strømforbrug
Interface og tilslutning
Kontrolpanel
Medfølgende software
Mål (b x d x h)
Vægt
Driftsmiljø

ENERGY STAR
Forbrugsvarers kapacitet
Garanti

Bestillingsoplysninger
HP termisk inkjet
Dokumenttype
10 x 15 cm farvefoto (photo-papir)

Kladde
Normal
Bedst
Kun 28 sek. (med
Kun 50 sek. (til kant, Kun 89 sek. (til kant,
kant, direkte
direkte tilslutning)
direkte tilslutning)
tilslutning)
Afhænger af type og printstatus, samt cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og
fototæthed.
Windows Vista® (32/64-bit). Microsoft® Windows® XP (SP1 eller nyere/32-bit). Mac OS X v10.4, v10.5 eller senere. Linux (se
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* eller nyere: Alle Intel® Pentium® II, Celeron® eller en kompatibel processor; 233
MHz eller kraftigere; 128 MB RAM (256 MB eller mere anbefales); 10 MB ledig plads på harddisken, Cd-rom/dvd eller internet.
Internet Explorer 6 eller senere; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor; 512 MB RAM;
10 MB ledig plads på harddisken; cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Internet Explorer; USB-port; Klar til Windows® 7. Se
mere på http://www.hp.com/go/windows7. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige; Software til Mac OS v10.4 og
v10.5 er integreret i printeren); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller nyere/32-bit) og Windows Vista®. Der skal således ikke
benyttes en cd. Mac OS v10.6 og Windows® 7 kan hentes på internettet.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 eller senere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor, 256 MB RAM; 500 MB
ledig plads på harddisken; cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; USB-port; Software til Mac OS v10.4 og v10.5 er
integreret i printeren).; Mac OS v10.6 og Windows® 7 kan hentes på internettet.
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP fotopapir: op til 280 g/m².
HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Special: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
20-arks papirbakke og 20-arks udbakke
Ark: Op til 20, Kort: Op til 20
Standard: 1
Op til 20
Indgangsspænding 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Ekstern
Ikke over 11 watt, ikke over 10 watt (aktiv), ikke over 5 watt (standby/strømbesparelse), ikke over 0,2 watt
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, hukommelseskortslots, indbygget Bluetooth
12,14 cm display med resistiv berøringsskærm (8,76 cm synligt område), én knap (tænd/sluk)
Software kan hentes gratis via internettet (medfølger ikke)
Udpakket: 252 x 117 x 134 mm, emballeret: 300 x 165 x 203 mm
Udpakket: 1,35 kg, emballeret: 2,37 kg
Miljøkrav: driftstemperatur: 5 til 40° C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35º C; luftfugtighed ved drift: 5 til 95% relativ fugtighed;
Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Opbevaringstemperatur:-30-65° C; Luftfugtighed ved
opbevaring: 5 til 95% relativ fugtighed; lydniveau ifølge iso 9296: lydeffekt: 5,5 B(A)
Ja
Se mere på www.hp.com/go/learnaboutsupplies om blækpatronernes side- og fotokapacitet mv.
1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og
gældende lovkrav.

CC001A

HP Photosmart A646
kompakt printer med
Bluetooth, HP 110 Tri-colour
Ink Cartridge (startpatron),
13 x 18 cm fotomediekit,
installationsvejledning,
garantihæfte, strømforsyning
og ledning.
Tilbehør

C6520A

HP USB kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Q6410A

HP Photosmart taske til
kompaktprinter

Q8504B

HP Photosmart Metro Style taske
til kompakte fotoprintere

Q6264A

HP højhastigheds USB-kabel (6
fod/1.8 m)

CC698A

HP Photosmart Metro Style taske
til kompakte fotoprintere

Forbrugsvarer
CB304AE

HP 110 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge

Q8898AE

HP 110 Serien fotopakke med
140 ark/10 x 15 cm

Papir
Q8696A

HP Avanceret fotopapir, blankt,
25 ark/13 x 18 cm uden rammer

Q8691A

HP Avanceret fotopapir, blankt,
25 ark/10 x 15 cm uden rammer

Q8008A

HP Avanceret fotopapir, blankt,
60 ark/10 x 15 cm uden rammer

Service og support
UG060E HP Care Pack, 3 års
ombytning næste hverdag
UG185E HP Care Pack, 3 års
ombytning (standardekspeditionstid)
UG233E HP Care Pack, 3 års service
med returnering til lager. (UG233E:
Kun de Baltiske lande, Grækenland,
Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet,
Slovakiet, Ungarn. UG060E/UG185E:
Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,
medier og tilbehør på HP's websted
http://www.hp.com

http://www.hp.dk
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